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عن تجارة  28122برلم  21211213، لٌد فى  11111.111ر فرد ، رأس ماله ،  خالد السٌد احمد احمد المرش  ، تاج -  1

 بملن / ظرٌفة السٌد صالح عبد الرازق -مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات و المالبس العسكرٌة ، بجهة : منشاة عاصم 

عن كوافٌر  28115برلم  21211212، لٌد فى  11111.111رحاب الحسٌن احمد عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 حرٌمى ، بجهة : الكردى شارع الجمعٌة الخٌرٌة بملن/ سعد السٌد حسٌن السٌد

عن تجاره  28122برلم  21211211، لٌد فى  11111.111دمحم السٌد حسن على صمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  3

، بجهة : دكرنس شارع الكنٌسه بملن عبد الحلٌم دمحم عبد الحلٌم الخردوات والمالبس تجزئه فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌه 

 احمد

عن مكتب  28158برلم  21211223، لٌد فى  111111.111دمحم السٌد ابراهٌم دمحم عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  4

،  2211/61زمة موافمة امنٌة رلم الدارة الكافٌهات والمطاعم فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول على كافة التراخٌص الال

 بجهة : خلف شركة بٌع المصنوعات بملن / السٌد ابراهٌم دمحم عبٌد

عن تجاره  28183برلم  21211226، لٌد فى  15111.111عالء دمحم ابو المعاطى مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  5

 ملن الحسٌنى دمحم ابو المعاطىادوات منزلٌه ، بجهة : النزل بجوار مدرسه على بن ابى طالب ب

عن جزارة ،  28184برلم  21211226، لٌد فى  51111.111مصباح السٌد عبد الفتاح جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  6

 بملن / ممدوح السٌد عبد الفتاح جبر -شارع احمد عرابى بجوار فرن العربى للعٌش  -بجهة : دكرنس 

عن تصنٌع  28122برلم  21211213، لٌد فى  25111.111لداٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ولٌد محسن الشربٌنى عبد ا -  8

 منتجات خشبٌه ، بجهة : الرٌاض بملن فتحى دمحم دمحم عبده

عن تجاره  28124برلم  21211212، لٌد فى  5111.111احمد دمحم حامد ابراهٌم الطنطاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : دكرنس شارع السنترال المدٌم بملن دمحم عباس حامد عباسمالبس جاهزه 

عن بٌع اٌس  28124برلم  21211215، لٌد فى  11111.111ٌحى ابراهٌم العجمى المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  2

 بملن / احمد السٌد احمد حسنٌن - شارع مصطفى كامل -كرٌم وشٌكوالته ، بجهة : منٌة النصر 

عن تجارة ادوات  28112برلم  21211211، لٌد فى  31111.111حامد حامد ابو زٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  11

 بملن / حمدي حامد ابو زٌد شلبى -بجوار مسجد فاطمه الزهراء  -منزلٌة ، بجهة : دٌمشلت 

عن  28113برلم  21211211، لٌد فى  1111.111ماعٌل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  عبد الرحمن السٌد المندوه اس -  11

 بملن / دمحم السٌد حامد دمحم -تجارة بمالة ، بجهة : مٌت النحال 

عن مزرعة  28148برلم  21211212، لٌد فى  51111.111السداتى عبد العلٌم دمحم العدل  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن / عطٌة عبد العلٌم دمحم العدل -ة : مٌت فارس طرٌك الصالحات مواشى ، بجه

عن تجارة  28181برلم  21211225، لٌد فى  11111.111دمحم فخرى عبده دمحم صبح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  13

 بملن / حمدٌنو الشربٌنى دمحم صبح -ادوات كهربائٌة ، بجهة : اشمون الرمان 

عن مكتب  28181برلم  21211225، لٌد فى  111111.111 عبده العزب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  دمحم رضا دمحم -  14

 بملن / طارق ابو بكر الصدٌك -شارع المركز  -تاجٌر سٌارات ، بجهة : دكرنس 
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عن  22245برلم  21211214، لٌد فى  51111.111العربى عبد العزٌز عاشور رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  15

 ورشة الومٌتال ، بجهة : دكرنس شارع خلف مجمع المحاكم بملن زٌنب محمود سعد دمحم سٌد احمد

عن تجارة  28121برلم  21211212، لٌد فى  11111.111سامى عبدالعزٌز عبدالفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  16

 بملن / نصر دمحم الوصٌف الوصٌف -شفى العام ماٌو خلف المست 15ش  -مستلزمات طبٌه دون االدوٌه ، بجهة : دكرنس 

عن  22245برلم  21211214، لٌد فى  51111.111العربى عبد العزٌز عاشور رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  18

ورشة الومٌتال ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه مٌت الحلوج بملن فرحانه احمد حامد عن نشاط مكتب مماوالت عامه وتورٌدات 

 دكرنس 22245وممٌد برلم  2116/6/21افتتح فى 

عن تجارة لطع  28112برلم  21211211، لٌد فى  11111.111ربٌع دمحم احمد دمحم سالم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

 بملن / احمد دمحم دمحم سالمه -غٌار جرارات زراعٌه ، بجهة : الجنٌنه 

عن  28111برلم  21211212، لٌد فى  21111.111مصطفى عوض راتب عبد الجواد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  12

فٌما عدا خدمات االنترنت بعد الحصول  -خدمات تسوٌمٌه واعالنٌه )فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف 

 بملن / احمد معوض رمضان شبانة -شارع المؤسسه تماطع مع مسجد المحطة  -على التراخٌص الالزمة ( ، بجهة : دكرنس 

عن مزرعة  28123برلم  21211211، لٌد فى  51111.111الوصٌف احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ٌاسر ابراهٌم -  21

 بملن / ٌاسر ابراهٌم الوصٌف احمد -مواشً ، بجهة : حمادة 

عن مكتب رحالت داخلٌة  28142برلم  21211218، لٌد فى  1111.111دمحم دمحم فراج عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / دمحم فراج عبده سلٌمان -ا عدا االنشطة السٌاحٌة ، بجهة : كفر مٌت فارس فٌم

عن مشروبات  28162برلم  21211224، لٌد فى  5111.111السعٌد عٌسى عبد العال رزق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / بسام دمحم االلفى حجاج -باردة وساخنة ، بجهة : مٌت عدالن 

عن تجاره  28188برلم  21211228، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبد الحلٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ساره -  23

 مستحضرات تجمٌل واكسسوارات ، بجهة : دكرنس شارع المؤسسه بملن تراجى عباس السٌد ابراهٌم

عن مكتب  28121برلم  21211228د فى ، لٌ 511111.111اسالم على السٌد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  24

بملن / عبد  -شارع البوستة المدٌمة  -( ، بجهة : المحمودٌة 6من المجموعة  36والفمرة  12استٌراد وتصدٌر )فٌما عدا المجموعة 

 الرحمن احمد السٌد احمد سلٌم

عن مصنع  28126برلم  21211213، لٌد فى  111111.111العشرى لتصنٌع االعالف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن / دمحم صالح الدٌن دمحم سعد العشرى -اعالف ، بجهة : كفر لنٌش 

عن تجارة  23432برلم  21211212، لٌد فى  51111.111عمرو وفدى مصطفى سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 / وفدى مصطفى سالمهبملن  -مالبس جاهزه)فٌما عدا المهمات العسكرٌه( ، بجهة : مٌت طاهر 

عن تجارة  23432برلم  21211212، لٌد فى  51111.111عمرو وفدى مصطفى سالمة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بملن / السٌد  -مركز منٌة النصر  -مالبس جاهزه)فٌما عدا المهمات العسكرٌه( ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة / مٌت طاهر 

 دكرنس 23432وممٌد برلم   2118/12/15/  مكتب رحالت داخلٌه  تارٌخ افتتاح المحل   السٌد سالمه عن نشاط

عن  28132برلم  21211213، لٌد فى  11111.111نورا طرٌف عبد المنعم عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 ن عبد الواحد الغرٌب دمحمكوافٌر حرٌمى ، بجهة : دكرنس شارع الصفا والمروه فوق غاده الشاعر بملن اٌم

عن مكتبة ، بجهة :  28133برلم  21211213، لٌد فى  1111.111اشرف فوزى السٌد جبر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / حسنى دمحم دمحم المتولى -المحمودٌة 

عن مكتب  28144برلم  21211218، لٌد فى  12111.111عزة احمد ابراهٌم عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

بملن / دمحم احمد عالم  -رحالت داخلٌه )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ونمل عمال لحساب الغٌر ، بجهة : عزبة ابو المعاطى الباز 

 دمحم
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 عن محل بٌع 28146برلم  21211212، لٌد فى  12111.111رشاد رمضان احمد ابراهٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  31

 بملن / محسن رشاد رمضان احمد -الكرما  -حلوٌات ، بجهة : عزبة اشمون 

عن  28152برلم  21211223، لٌد فى  251111.111جبر عبد الفتاح جبر عبد الفتاح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن / جبر عبد الفتاح جبر عبد الفتاح -مزرعة تسمٌن مواشى ، بجهة : حوض البشمور المبلى 

عن  28112برلم  21211211، لٌد فى  211111.111كرٌم ابراهٌم عبد السالم جمعه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  33

 مماوالت عامه وتورٌدات ، بجهة : دكرنس بجوار الصفا مول بملن جابر ابراهٌم عبد السالم

عن ورشة  28126برلم  21211212، لٌد فى  5111.111دمحم عبد العال السٌد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  34

 بملن / عبد العال السٌد عبد العال -حمن بالستٌن ، بجهة : كفر الباز 

عن تجارة  28123برلم  21211228، لٌد فى  25111.111محمود دمحم حسانٌن ااالطروش  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  35

  ابراهٌم محمود ابراهٌمبملن / دمحم -مستحضرات تجمٌل ، بجهة : مٌت طاهر 

عن تجارة خردوات ،  28141برلم  21211216، لٌد فى  12111.111سها دمحم دمحم ابوالعطا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  36

 بملن / عبدالعال ابراهٌم عبدالعال -بجهة : اشمون الرمان 

عن مكتب  28162برلم  21211225، لٌد فى  511111.111احمد نبٌل عبدالعزٌز بدر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  38

بملن /  -( وتورٌدات السلع الغذائٌه ، بجهة : اشمون الرمان 6من المجموعه  36والفمره  12استٌراد وتصدٌر) فٌما عدا المجموعه 

 نبٌل عبدالعزٌز بدر

عن صالة  28182برلم  21211225، لٌد فى  51111.111نهله شاكر دمحم على مرزوق  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

 بملن / محمود شاكر دمحم على -العاب رٌاضٌه )فٌما عدا خدمات االنترنت( ، بجهة : المرساه 

عن مكتب  28121برلم  21211213، لٌد فى  511111.111احمد على عبد هللا على الحداد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  32

( وتوكٌالت تجارٌة ، بجهة : الرٌاض بملن / شادٌة شحاته 6من المجموعة  36والفمرة  12استٌراد وتصدٌر ) فٌما عدا المجموعة 

 حسن الحمٌدى

، لٌد فى  51111.111مؤسسة عاطف السٌد السٌد السٌد لتجارة لطع غٌار السٌارات  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بملن / حكمت  -ٌن حماد خلف مسجد ابو بكر الصدٌك عن تجارة لطع غٌار سٌارات نمل ، بجهة : حس 28113برلم  21211212

 مصطفى الهاللى

عن تجارة مالبس  28118برلم  21211211، لٌد فى  11111.111احمد عزت عزت حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  41

بملن /  -ماد الجدٌد شارع االمانة متفرع من شارع حسٌن ح -جاهزة )فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة( ، بجهة : دكرنس 

 اٌمن عزت عزت حسن

عن كافترٌا  28131برلم  21211212، لٌد فى  51111.111صالح كامل مجاهد مختار  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 مشروبات باردة وساخنة ، بجهة : عرب زٌدان بملن / دمحم كامل مجاهد مختار عبد الهادى

عن تجارة  28128برلم  21211212، لٌد فى  25111.111تاجر فرد ، رأس ماله ،   سمر عونى احمد السٌد الغرٌب  ، -  43

 مستلزمات سبوع ، بجهة : دكرنس شارع العروبة بجوار برج محمود صبٌح بملن / العربٌى السٌد احمد هاشم

عن  28135لم بر 21211213، لٌد فى  11111.111سمٌر اشرف سمٌر الهجرسى سعود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  44

 بملن / حاتم سمٌر دمحم الزٌنى -مكتب رحالت داخلٌة فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ، بجهة : النزل 

عن ورشة  28151برلم  21211221، لٌد فى  21111.111السٌد مجاهد السٌد عبد العال  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  45

 بملن / احمد عنتر توفٌك -ار المدرسة االبتدائٌة بجو -مٌكانٌكا االت زراعٌة ، بجهة : لرٌة السالم 

عن مكتب  28166برلم  21211225، لٌد فى  11111.111اكرم نادر على محمود البدراوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  46

 بملن / السٌد نادر على محمود -رحالت داخلٌه )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ، بجهة : منٌة مجاهد 
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عن فراكه ارز ،  28185برلم  21211226، لٌد فى  12111.111لمٌاء دمحم عبد الفتاح عبده  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  48

 بجهة : مٌت النحال بملن حاتم احمد دمحم المنشاوى على

عن مكتب  28112 برلم 21211211، لٌد فى  11111.111دمحم السٌد عبد السالم السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 بملن / عثمان ابراهٌم بدر -تورٌدات ، بجهة : المباب الصغرى 

عن مكتب  28121برلم  21211213، لٌد فى  21111.111طارق رشاد سعد المتولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  42

 رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : مٌت سوٌد بملن دمحم ولٌد دمحم احمد

عن تجارة فالتر  28128برلم  21211213، لٌد فى  11111.111احمد السٌد السٌد حتاته  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن / خالد عبد العال عبد الحلٌم -مٌاه ومبردات ، بجهة : الربٌعه 

عن سوبر  28111برلم  21211212، لٌد فى  11111.111اٌمان رمضان ابراهٌم احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  51

 بملن / ابراهٌم السٌد مسعد دمحم -ماركت ، بجهة : دٌرب الخضر 

عن تاجٌر معدات  28134برلم  21211213، لٌد فى  51111.111رضا السٌد على السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 ان على علىعزبه التل بجوار الجامع الصغٌر بملن السٌده رمض -ثمٌله ، بجهة : الكرما 

عن  28124برلم  21211211، لٌد فى  51111.111عبدالعال ابراهٌم عبدالمعطى دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  53

 بملن / ابراهٌم عبدالمعطى دمحم -مزرعة مواشى ، بجهة : حماده 

عن مكتب  28132برلم  21211216، لٌد فى  111111.111دمحم جالل ابراهٌم دمحم طه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  54

 مماوالت عامه ، بجهة : مٌت سوٌد بملن جالل ابراهٌم دمحم طه

عن  28142برلم  21211212، لٌد فى  11111.111سامح كمال عبد المجٌد عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  55

 لن / كمال عبد المجٌد عبد الممصود الدٌببم -شارع االمام الشافعى  -بٌع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : منشٌة السالم 

عن  28152برلم  21211223، لٌد فى  111111.111دمحم عبد الملن عبد الملن الدسولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  56

 مكتب نمل و تاجٌر معدات ، بجهة : دٌمشلت بملن / احمد احمد عبد الملن الدسولى

عن  28165برلم  21211225، لٌد فى  11111.111، تاجر فرد ، رأس ماله ،    مجدى ماهر تمى دمحم عبد الرحمن -  58

 بملن / دمحم ماهر تمى دمحم عبد الرحمن -مكتب رحالت داخلٌة )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ، بجهة : مٌت رومى 

عن مزرعة  28186برلم  21211226، لٌد فى  111111.111هشام السٌد دمحم عبد العلٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 بملن / هشام السٌد دمحم عبد العلٌم -مواشى ، بجهة : مٌت رومى 

عن تجاره  28111برلم  21211211، لٌد فى  25111.111دمحم عادل مكروم المهدى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  52

 سمستحضرات تجمٌل ، بجهة : دكرنس شارع المستشفى العام بملن دمحم احمد عبا

عن بٌع تكٌٌفات  28125برلم  21211215، لٌد فى  25111.111ابراهٌم السٌد دمحم شوشه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 وصٌانه وتورٌدات ، بجهة : الدراكسه بملن احمد مصطفى دمحم حٌوشه

عن مزرعة  28116م برل 21211212، لٌد فى  25111.111حلمى السٌد على موسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  61

 مواشى ، بجهة : دكرنس طرٌك شربٌن بملن / حلمى السٌد على موسى

عن تجارة  28123برلم  21211215، لٌد فى  1111.111اٌمن عبد العزٌز دمحم سعد العشرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن / لٌلى ابراهٌم احمد ابو الفرج -ادوات مكتبٌة ، بجهة : كفر لنٌش 

عن  28122برلم  21211212، لٌد فى  251111.111طارق سمٌر فاروق حسٌن احمد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  63

 مصنع مالبس فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة ، بجهة : منٌة مجاهد بملن / ثناء السٌد احمد عمل

عن مكتب  28162برلم  21211225، لٌد فى  11111.111عصام دمحم محمود عبد الممصود  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  64

 بملن / اسعد ابو المعاطً حسن حجاج -تاجٌر سٌارات ، بجهة : مٌت تمامه 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 6 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجارة  28121برلم  21211228، لٌد فى  11111.111دالٌا رشاد المتولى الجوهرى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  65

 بملن / عالء رشاد المتولى الجوهرى -( شارع احمد لطفى السٌد 4عمار رلم ) -ج  اكسسوار حرٌمى وعطور ، بجهة : مٌت الحلو

عن تجارة مواد  28182برلم  21211228، لٌد فى  151111.111دمحم ابراهٌم دمحم بدوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  66

 بملن / انجى دمحم الشبراوى عبد الصمد -غذائٌة ، بجهة : العزازنة 

عن تجهٌز  28122برلم  21211212، لٌد فى  11111.111مصطفى كامل متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   كامل -  68

 وطهى مأكوالت دون البٌع ، بجهة : مٌت الخولى  مؤمن بملن/ احمد دمحم الدمرداش العجمى

عن مكتب رحالت  28125 برلم 21211213، لٌد فى  5111.111احمد ناصر احمد دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 بملن / فولٌه الشحات دمحم -داخلٌه فٌما عدا االنشطة السٌاحٌه ، بجهة : الصالحات 

عن تجارة وتشغٌل  28122برلم  21211214، لٌد فى  11111.111دمحم احمد احمد راشد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  62

 / باسل مسعد الباز غزاله بملن -شارع داٌر الناحٌه   -زجاج ، بجهة : العزازنه 

عن تجارة  28131برلم  21211212، لٌد فى  1111.111ملون سرور دمحم دمحم السٌد شلبى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بملن / حسام الدٌن دمحم مكروم -بماله ، بجهة : اشمون الرمان 

عن تجارة ادوات  21282برلم  21211213، لٌد فى  12111.111ابراهٌم رضا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  81

 بملن / رضا دمحم على  -ش الطرٌك الزراعى  -تجمٌل واتٌلٌه وكوافٌر ، بجهة : الكردى 

عن تجارة ادوات  21282برلم  21211213، لٌد فى  12111.111ابراهٌم رضا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

بملن / مصطفى دمحم مصطفى   -منشاه عبد الرحمن  -بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة / لرٌه الحرٌه تجمٌل واتٌلٌه وكوافٌر ، 

 دكرنس 21282رلم لٌده  - 2114/12/12ابراهٌم عن نشاط / ورشة نجارة موبٌلٌا تارٌخ افتتاح المحل 

عن مكتب رحالت  28153برلم  21211221، لٌد فى  1111.111دمحم دمحم غنٌم دمحم عطٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  83

 بملن / دمحم غنٌم دمحم عطٌة الصٌاد -داخلٌة )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ونمل عمال لحساب الغٌر ، بجهة : مٌت فارس 

عن مكتب انشاء  28111برلم  21211211، لٌد فى  11111.111مدٌحه حمدى السٌد على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  84

 بملن / المتولى فتحى مصطفى الشربٌنى -امام االستاد  -نة حمامات السباحة وتورٌد مستلزماتها ، بجهة : بنى عبٌد وصٌا

عن تجارة  28121برلم  21211212، لٌد فى  25111.111محمود رشدى عبد اللطٌف عمر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  85

 بملن / لطٌفة عبد الفضٌل محمود عبد الواحد-بجوار برج ابوصبٌع  -حداٌد و بوٌات ، بجهة : العروبة 

عن  28122برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ه ،  سلٌمان محمود الشربٌنى المتولى  ، تاجر فرد ، رأس مال -  86

مكتب رحالت داخلٌة ) فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ونمل عمال لحساب الغٌر ، بجهة : مٌت الخولى مؤمن بملن / احمد سلٌمان 

 محمود الشربٌنى المتولى

 28114برلم  21211211، لٌد فى  111111.111 الغرٌب لطحن البن و تعبئة المواد الغذائٌة  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  -  88

 بملن / السٌد السٌد دمحم المتولى فرعون-مٌدان محطة االتوبٌس  -ٌولٌو  23عن مطحن بن و تعبئة مواد غذائٌة ، بجهة : شارع 

عن  28156برلم  21211221، لٌد فى  2111.111اسالم نعمان مجاهد مجاهد مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 ورشه الومٌتال ، بجهة : برمبال المدٌمه بملن احالم رٌاض السٌد السٌد فطٌر

عن  28161برلم  21211223، لٌد فى  111111.111دمحم مجدى دمحم السعٌد احمد شعبان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  82

 مكتب مماوالت عامه ، بجهة : مٌت طرٌف بملن مجدى دمحم السعٌد احمد شعبان

عن  28122برلم  21211228، لٌد فى  111111.111احمد دمحم السٌد عبد الممصود عبٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / دمحم السٌد عبد الممصود عبٌد -مكتب مماوالت عامه ، بجهة : البجالت اول مدخل البلد 

عن تجاره احذٌه  28115برلم  21211211لٌد فى  ، 51111.111دمحم على الحدٌدى السٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 وشنط ، بجهة : منٌه النصر شارع مصطفى كامل بملن فاٌزه احمد دمحم حسن



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 7 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تعبئة  28125برلم  21211211، لٌد فى  11111.111مروان الشربٌنى احمد شنب  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 / احمد احمد عالم احمد عرفاتبملن  -وتوزٌع منظفات وعطور ، بجهة : دٌمشلت 

عن تجارة مالبس  21282برلم  21211213، لٌد فى  12111.111ابراهٌم رضا دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 بملن / الحسٌن احمد حجى احمد على -ش الطرٌك الزراعى  -فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : الكردى 

عن تجارة مالبس  21282برلم  21211213، لٌد فى  12111.111دمحم على  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   ابراهٌم رضا -  24

بملن / مصطفى   -منشاه عبد الرحمن  -فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : له محل رئٌسى اخر بناحٌة / لرٌه الحرٌه 

 دكرنس 21282رلم لٌده  - 2114/12/12ارٌخ افتتاح المحل دمحم مصطفى ابراهٌم عن نشاط / ورشة نجارة موبٌلٌا ت

عن مطعم ، بجهة :  28151برلم  21211221، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم سمٌر الهادى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

 بملن / السٌد السٌد حسن امٌن -بجوار مولف البجالت  -منٌة النصر 

عن  28142برلم  21211212، لٌد فى  11111.111ت  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  محمود احمد فؤاد محمود عرفا -  26

 بملن / احمد فؤاد محمود عرفات ابو المعاطى -مصنع اكٌاس بالستٌن ، بجهة : مٌت النحال 

تجارة  عن 28161برلم  21211224، لٌد فى  5111.111عبد هللا حمدى دمحم المتولى مونس  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بملن / عبد المادر محمود عبد  -شارع السنترال  -مستلزمات طبٌة )دون االدوٌه( ومستحضرات تجمٌل ، بجهة : منٌة النصر 

 الرحمن المهندس

عن  28164برلم  21211225، لٌد فى  11111.111زٌنب هانى خلٌل السٌد سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 مٌت فارس بملن عبدهللا حلمى موسى -بجهة : دكرنس طرٌك دكرنس  معرض سٌارات بالعموله ،

عن مكتب  28168برلم  21211225، لٌد فى  11111.111احمد دمحم التابعى سلٌمان  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 رحالت داخلٌه فٌما عدا االنشطه السٌاحٌه ، بجهة : دموه بملن دمحم التابعى سلٌمان سلٌمان

عن  28128برلم  21211216، لٌد فى  111111.111ٌر مصباح السٌد السٌد الصٌاد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ام -  21

 مصنع مالبس جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : مٌت ضافر بملن حماده مصباح السٌد السٌد

عن مكتب  28112برلم  21211211، لٌد فى  111111.111اسالم الحسٌن محمود حسن  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  21

 بملن / الحسٌن محمود حسن المرسى -هندسى ومماوالت عامه ، بجهة : الكردى 

عن تجارة وتوزٌع  28121برلم  21211211، لٌد فى  21111.111رضا صالح لاسم صالح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 بملن / وائل احمد عبد الغنى الٌمانى -المدٌنة شارع مجلس  -ادوات صحٌة ، بجهة : دكرنس 

عن تجاره مالبس  28154برلم  21211221، لٌد فى  11111.111دمحم دمحم عبد الفتاح متولى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  23

 جاهزه فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌه ، بجهة : كفر عالم بملن اسالم السٌد الجراٌحى السٌد

عن مطعم فول  28118برلم  21211212، لٌد فى  5111.111انً دمحم نعمة هللا نعمة هللا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  ه -  24

 بملن / كمال السٌد عبد الرؤوف -وفالفل ، بجهة : كفر ابو ناصر 

عن  28122برلم  21211212، لٌد فى  511111.111تامر ابراهٌم المتولى السٌد مندور  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  25

،  6من المجموعه  36و الفمرة  12بٌع حبوب و غالل بالعمولة لحساب الغٌر و استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عداالمجموعه 

 بملن / دمحم صالح السٌد دمحم -بجهة : مٌت الخولى مؤمن 

عن مصنع  13822برلم  21211212ٌد فى ، ل 511111.111دمحم سعد مصباح احمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  26

 بملن / نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل -منشٌة السٌد محمود   -تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌه ، بجهة : دكرنس 

عن مصنع  13822برلم  21211212، لٌد فى  511111.111دمحم سعد مصباح احمد شبانه  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  28

بملن /نجٌبه رشدى حامد  -منشٌة السٌد محمود  -ف وتجهٌز المواد الغذائٌه ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌة / دكرنس تعبئة وتغلٌ

رلم لٌده  2114/15/26اسماعٌل  عن نشاط/تجارة مواد غذائٌه وحبوب وتورٌدات حبوب واستٌراد وتصدٌر تارٌخ افتتاح المحل 

 دكرنس 13822



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 8 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن  28143برلم  21211218، لٌد فى  1111.111رٌم عبد الكرٌم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد دمحم احمد عبد الك -  22

 بملن / دمحم احمد عبد الكرٌم عبد الكرٌم -تجارة ادوات مكتبٌة ، بجهة : الدراكسة 

ن تركٌب ع 28163برلم  21211224، لٌد فى  51111.111شٌماء دمحم جمال زكى خضر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  22

 كامٌرات مرالبة ) فٌما عدا الكامٌرات الالسلكٌة واألمن والحراسة ( ، بجهة : دكرنس _ شارع الٌسطوٌسى بجوار مسجد االربعٌن

عن تاجٌر  28123برلم  21211212، لٌد فى  111111.111زكرٌا السٌد دمحم المتولى بدٌر  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / دمحم احمد ابراهٌم عبده -ت معدات ، بجهة : البجال

عن تجارة  28114برلم  21211212، لٌد فى  1111.111منال دمحم دمحم على ابو النجا  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

مالبس جاهزة فٌما عدا المهمات والمالبس العسكرٌة ، بجهة : دكرنس شارع مجلس المدٌنة بجوار شركة وي بملن / صالح جاد 

 د ابو العباسجا

عن  28138برلم  21211213، لٌد فى  111111.111ناصر صبرى العوضى العشماوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن / صبرى العوضى العشماوى -بجوار المضٌفه   -تجمٌع وتورٌد كسر زجاج ، بجهة : مٌت عدالن 

عن تجارة  28132برلم  21211216، لٌد فى  5111.111س ماله ،  هانى دمحم دمحم السٌد العشماوى  ، تاجر فرد ، رأ -  113

 بملن / دمحم شحته دمحم احمد سماحه -الربٌعه  -الشارع الكبٌر  - 2اعالف ، بجهة : الشركة 

عن دعاٌة  28145برلم  21211218، لٌد فى  11111.111تامر عوض عبد الممصود دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

واعالن فٌما عدا خدمات االنترنت و اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة و المصاحف بعد الحصول على التراخٌص الالزمة 

 بملن / احمد دمحم دمحم مصطفى -، بجهة : شارع عبد السالم عارف  2121/12/12فى  545/1216موافمة امنٌة رلم 

عن مخبز الى  21221برلم  21211225، لٌد فى  11111.111احمد احمد دمحم ٌوسف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  115

 مطور ، بجهة : بنى عبٌد شارع شبرا بملن احمد احمد دمحم ٌوسف عبدهللا

عن مخبز الى  21221برلم  21211225، لٌد فى  11111.111سف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،  احمد احمد دمحم ٌو -  116

مطور ، بجهة : له محل رئٌسى بناحٌه بنى عبٌد شارع شبرا بملن سامى  احمد دمحم ٌوسف عن نشاط استٌراد وتصدٌر افتتح 

 21221وممٌد برلم  2113/5/15

عن مزرعة  12221برلم  21211212، لٌد فى  251111.111د ، رأس ماله ،  ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فر -  118

 مواشى ، بجهة : كفر الكردى بملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى

عن مزرعة  12221برلم  21211212، لٌد فى  251111.111ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

ٌحة الكردى بملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى عن نشاط مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى مواشى ، بجهة : له محل رئٌسى بنا

 12221وممٌد برلم  2111/5/26

عن مكتب  28126برلم  21211215، لٌد فى  11111.111محمود احمد دمحم البالسى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 البالسىبملن / تامر احمد دمحم  -تورٌدات ، بجهة : الزهٌرى 

عن مكتب  28112برلم  21211212، لٌد فى  11111.111دمحم صالح احمد عوض  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

بجوار مسجد الخلفاء  -شارع الهوارى  -رحالت داخلٌة )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة (  ونمل لحساب الغٌر ، بجهة : مٌت رومى 

 الفتاح بملن / صالح احمد عوض عبد -الراشدٌن 

 

عن مكتب  28116برلم  21211211، لٌد فى  111111.111ٌحى حسٌن عبد البالى حمٌد  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  111

 بملن / سنٌه عنتر عالم دمحم -شارع شبرا  -مماوالت عامة ، بجهة : بنى عبٌد 

عن معرض  28141برلم  21211216ٌد فى ، ل 12111.111احمد صابر ابراهٌم دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  112

 بملن / صابر ابراهٌم دمحم احمد -موبٌلٌات ، بجهة : الٌوسفٌه 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 9 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

عن تجاره  28182برلم  21211228، لٌد فى  11111.111عبده عزت عبده ابو الفتوح  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  113

 اعالف ، بجهة : منٌه مجاهد بملن دمحم احمد راشد ابو سلٌمان

عن  28121برلم  21211211، لٌد فى  511111.111ابراهٌم ثروت ابراهٌم حسن دمحم  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  114

بملن / دمحم  -، بجهة : مٌت طرٌف  6من المجموعه  36والفمرة  12مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 

 ابراهٌم حسن النجار

عن تجارة  28122برلم  21211212، لٌد فى  12111.111الشرلاوى  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   السٌد احمد على -  115

 بملن / اسامة السٌد عبد الغفار الخولى -بمالة ، بجهة : دٌمشلت 

عن  28136برلم  21211213، لٌد فى  11111.111دمحم سامى دمحم احمد عبد اللطٌف  ، تاجر فرد ، رأس ماله ،   -  116

مستندات )فٌما عدا خدمات االنترنت فٌما عدا اصدار الصحف والمجالت والكتب الدٌنٌة والمصاحف ( بعد الحصول على  تصوٌر

 بملن / سامى دمحم احمد عبد اللطٌف -( ، بجهة : الرٌاض 2211/ 52التراخٌص الالزمة  )موافمة امنٌة رلم 

 28152برلم  21211221، لٌد فى  11111.111، رأس ماله ،   صالة خالد احمد على لاللعاب الرٌاضٌه  ، تاجر فرد -  118

 بملن / دمحم دمحم السٌد محمود -بجوار صٌدلٌة مصر  -شارع مجلس المدٌنه  -عن صالة العاب رٌاضٌه ، بجهة : دكرنس 

 ــــــــــــــــــــــ    

 لٌود شركات    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

طى ٌوسف وشركاه   شركة  ،  تورٌدات وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه ومنتجات زراعٌه وحٌوانٌه  شركة اشرف على عبدالعا -  1

، عن تورٌدات وتعبئة وتغلٌف مواد غذائٌه ومنتجات زراعٌه  28155برلم  21211221،لٌدت فى  121111.111،رأس مالها   

 بملن / محمود على عبدالعاطى ٌوسف -وحٌوانٌه ، بجهة : العزازنه 

 ـــــــــــــــــــــ  ـ  

 تعدٌالت السجل التجارى أفراد   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم    21211212، وفى تارٌخ    21222احمد شولى عبد الشكور على ٌوسف  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 1

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    24261ماجده ابراهٌم سالمه سالمه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211215، وفى تارٌخ    16164خالد محروس حسن احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 3

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 10 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

محو/شطب السجل  تم    21211215، وفى تارٌخ    18241احمد جالل على احمد دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 4

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    14156امٌه ابراهٌم السٌد الجمٌلى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 5

 تم محو المٌد العتزالها التجاره نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211216، وفى تارٌخ    1852،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  دمحم عبده محمود العرالى    - 6

 محمو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجاري نهائٌا

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    12412دعاء دمحم لطفى عبد العظٌم موسى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 8

 ل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌاالسج

تم محو/شطب السجل  تم    21211212، وفى تارٌخ    12828احمد صبٌح ابراهٌم سالم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 2

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    25168،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  رزق عبدالرازق دمحم الحسٌنى    - 2

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم    21211212، وفى تارٌخ    25414عبدالرحمن عبدالستار محمود مخٌمر  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 سجل  تم محو هذا المٌد العتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌامحو/شطب ال

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تارٌخ    18331دمحم على سلٌم شرٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 11

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل  تم    21211211، وفى تارٌخ    11442،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : امل عبد العلٌم العبٌدى     - 12

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    18144فرج احمد الباز احمد الشناوى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 13

 تم محو المٌد لوفاة صاحب الشأن الى رحمة هللا تعالىالسجل  

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    12451محسن ابراهٌم عبد السمٌع احمد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 14

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211211، وفى تارٌخ    21215،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :  محمود دمحم الشربٌنى احمد دمحم    - 15

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم    21211211، وفى تارٌخ    18634سنتر فخرى للتصوٌر وخدمات المحمول  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 16

 لسجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌامحو/شطب ا

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    24342دمحم عاطف على جاد على  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 18

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211212، وفى تارٌخ    21223جمعه  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : جمعه ناجح مصطفى    - 12

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211213، وفى تارٌخ    14252ابراهٌم السٌد دمحم العوضى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 12

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌاتم 

تم محو/شطب السجل     21211216، وفى تارٌخ    15154حمٌده دمحم السٌد مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 21

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    26614فرد  ،  سبك لٌده برلم :  زاهر عبد العظٌم زاهر جاد الحك  ،  تاجر   - 21

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 11 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم محو/شطب    21211216، وفى تارٌخ    16248اشرف محى الدٌن ابراهٌم ابراهٌم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 حو هذا المٌد العتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌاالسجل  تم م

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    21225المتولى دمحم دمحم رمضان  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 23

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم    21211218، وفى تارٌخ    25682رجب السٌد  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم : ابراهٌم الدسولى محمود منصور    - 24

 محو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    21316السٌد دمحم حافظ مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 25

 محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا تم

تم محو/شطب السجل     21211218، وفى تارٌخ    21316السٌد دمحم حافظ مصطفى  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 26

 تم محو المٌد العتزاله التجاره نهائٌا

تم محو/شطب    21211218، وفى تارٌخ    23183امثال عبد المنعم بدٌر عبد العال  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 28

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم    21211212، وفى تارٌخ    26124باهر ابراهٌم عبد الجواد ابو العنٌن  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 جر النشاط التجارى نهائٌامحو/شطب السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التا

تم محو/شطب السجل     21211212، وفى تارٌخ    23661دمحم جمال المتولى العدل  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 22

 تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211221، وفى تارٌخ    25255السٌد معوض البدوى صالح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211223، وفى تارٌخ    23868رحمه ابراهٌم احمد السٌد فرج  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 31

 النشاط التجارى نهائٌاالسجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر 

تم محو/شطب السجل  تم    21211223، وفى تارٌخ    21165هبه دمحم الطنطاوى دمحم  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 32

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211224، وفى تارٌخ    14841دمحم ابراهٌم ابراهٌم الشاوٌش  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 33

 السجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال التاجر النشاط التجارى نهائٌا فى المحل الرئٌسى االخر

تم محو/شطب السجل  تم    21211226، وفى تارٌخ    21512: فخرى عبده دمحم صبح  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم    - 34

 محو هذا المٌد بسبب اعتزال النشاط التجارى نهائٌا

تم محو/شطب    21211228، وفى تارٌخ    12813دمحم دمحم عبد الهادى سالمه االمام  ،  تاجر فرد  ،  سبك لٌده برلم :    - 35

 نشاط التجارى نهائٌاالسجل  تم محو هذا المٌد بسبب اعتزال ال

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   23288دمحم احمد سعٌد دمحم سعٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  1

 ه جنٌ  61111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 12 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال   21211212وفً تارٌخ ،   26824معرض ابو الحسن لالدوات المنزلٌة  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   51111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21211212وفً تارٌخ ،   12664برلم  تعدٌل االسم التجارى الى مؤسسه عاصم المطب للتجارة  تاجر فرد ،، سبك لٌده -  3

 جنٌه   511111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   12664عاصم المطب اسماعٌل ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  4

 جنٌه   511111.111لمال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ا

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   14122على احمد عبده عبد العال  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  5

 جنٌه   211111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   12221لٌده برلم ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى  تاجر فرد ،، سبك  -  6

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211212وفً تارٌخ ،   26222مؤسسة عماد حامد عٌد لتجارة اإلطارات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  8

 جنٌه   51111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  المال , وصف التأشٌر: 

تم تعدٌل رأس المال ,   21211213وفً تارٌخ ،   21853صبرى السٌد عثمان دمحم االطروش  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  2

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211214وفً تارٌخ ،   21223تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  احمد محمود ابراهٌم عوض  -  2

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 تم تعدٌل رأس المال ,  21211215وفً تارٌخ ،   26215دمحم محمود عبد الغفار صالح دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21211212وفً تارٌخ ،   25212استدٌو الصٌاد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  11

 جنٌه   25111.111تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   22616طٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم عرفات عطٌه عبد الوهاب ع -  12

 جنٌه   211111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   24424رامى على احمد بدوى صالح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  13

 جنٌه   311111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ، وصف

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211211وفً تارٌخ ،   14684عادل دمحم محمود السٌد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  14

 جنٌه   51111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   12221دمحم سلٌمان  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  كرٌم احمد احمد راشد -  15

 جنٌه   25111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , وصف تم تعدٌل رأس ال  21211211وفً تارٌخ ،   13166دمحم احمد دمحم احمد ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  16

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211211وفً تارٌخ ،   2524اسامه احمد عبد الحمٌد عبد الهادى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  18

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   13822دمحم سعد مصباح احمد شبانه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   13822عدل الى : شبانه لتجارة الحبوب  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  12

 جنٌه   511111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 13 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ ،   13822تعدل االسم التجارى الى شبانه لتجارة الحبوب والمواد الغذائٌه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111س المال لٌصبح رأس ماله ،تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأ  21211212

وفً تارٌخ ،   13822تعدٌل الى / شبانه لتجارة المواد الغذائٌه والحبوب والتورٌدات  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  21

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21211212

وفً تارٌخ ،   13822تعدل الى شبانه لتجاره الحبوب وتورٌدات الحبوب والغالل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   511111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،  21211212

تم   21211212وفً تارٌخ ،   24625اح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدل الى مؤسسه / على ابراهٌم االمام دمحم عبد الفت -  23

 جنٌه   251111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

مال , تم تعدٌل رأس ال  21211212وفً تارٌخ ،   24625على ابراهٌم االمام دمحم عبدالفتاح  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  24

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   26811صبرى خٌرى احمد على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  25

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211213وفً تارٌخ ،   26142تاح عبد الفتاح عبد العال االمام  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم دمحم عبد الف -  26

 جنٌه   111111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

م تعدٌل رأس المال , وصف ت  21211213وفً تارٌخ ،   13836عٌد عٌد شعبان دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  28

 جنٌه   511111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211216وفً تارٌخ ،   26532اسامه عصام توفٌك عبد العزٌز ابراهٌم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   51111.111المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211216وفً تارٌخ ،   26234تامر ابراهٌم صبرى احمد  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  22

 جنٌه   6111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211218وفً تارٌخ ،   26225عبٌر عثمان مسلم دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   111111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   21665محمود دمحم المرسى دمحم عبد المنعم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  31

 جنٌه   511111.111، وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله

تم تعدٌل رأس المال ,   21211218وفً تارٌخ ،   25215اسامه عبدالباسط احمد المتولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   251111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211212وفً تارٌخ ،   22255ٌده برلم دمحم عبد المنعم السعٌد على اسماعٌل  تاجر فرد ،، سبك ل -  33

 جنٌه   25111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211212وفً تارٌخ ،   24421دمحم عبد السالم العٌسوى دمحم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  34

 جنٌه   45111.111رأس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل 

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   28122حنان عادل عوض المتولى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  35

 جنٌه   31111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211212وفً تارٌخ ،   23246بك لٌده برلم بهاء الدٌن دمحم عبد ربه  تاجر فرد ،، س -  36

 جنٌه   61111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211223وفً تارٌخ ،   22228عوض ابو النصر بركات عوض  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  38

 جنٌه   111111.111أس المال لٌصبح رأس ماله ،وصف التأشٌر:   تعدٌل ر



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 14 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211224وفً تارٌخ ،   24222دمحم ابراهٌم المرسى العدل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  32

 جنٌه   151111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211224وفً تارٌخ ،   26845،، سبك لٌده برلم  جاب هللا محمود سلٌم حسن  تاجر فرد -  32

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:     21211224وفً تارٌخ ،   16881دمحم جبر دمحم على  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   51111.111س المال لٌصبح رأس ماله ،تعدٌل رأ

تم تعدٌل رأس المال , وصف   21211225وفً تارٌخ ،   23141السٌد فتحى للمماوالت  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  41

 جنٌه   251111.111التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم   21211225وفً تارٌخ ،   23141لعامه  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم تعدٌل الى / مؤسسة السٌد فتحى للمماوالت ا -  42

 جنٌه   251111.111تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

  21211225وفً تارٌخ ،   23141تعدٌل االسم التجارى الى السٌد فتحى السٌد عثمان منتصر  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  43

 جنٌه   251111.111تم تعدٌل رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال   21211225وفً تارٌخ ،   25222ممدوح السٌد سالم عبد الرحمن سالم  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  44

 جنٌه   51111.111, وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211225وفً تارٌخ ،   11341رضا عبد الخالك احمد مصطفى  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  45

 جنٌه   111111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس المال ,   21211226وفً تارٌخ ،   26221احمد عبد الشكور على ٌوسف  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  46

 جنٌه   51111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

تم تعدٌل رأس   21211226وفً تارٌخ ،   12682زٌنب الحسٌنى ابراهٌم عبد هللا عبد هللا  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  48

 جنٌه   111111.111مال لٌصبح رأس ماله ،المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس ال

تم تعدٌل رأس المال ,   21211228وفً تارٌخ ،   24324رضا عطٌه عبد اللطٌف خلٌل  تاجر فرد ،، سبك لٌده برلم  -  42

 جنٌه   851111.111وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس ماله ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28116ٌحى حسٌن عبد البالى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  1

 بملن / سنٌه عنتر عالم دمحم -شارع شبرا  -الـتأشٌر:   ، بنى عبٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  12221م    ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  2

 الـتأشٌر:   ، كفر الكردى بملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  12221ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  3

ملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى عن نشاط مكتب استٌراد وتصدٌر افتتح فى الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناٌحة الكردى ب

 12221وممٌد برلم  2111/5/26

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28121سامى عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  4

 ن / نصر دمحم الوصٌف الوصٌفبمل -ماٌو خلف المستشفى العام  15ش  -الـتأشٌر:   ، دكرنس 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 15 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28122تامر ابراهٌم المتولى السٌد مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  5

 بملن / دمحم صالح السٌد دمحم -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الخولى مؤمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  23432لم    عمرو وفدى مصطفى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده بر -  6

الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه مٌت طاهر بملن وفدى مصطفى سالمه عن نشاط تجاره مالبس جاهزه مودع برلم 

 23432وممٌد برلم تابع  2121/2/2فى  224

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  23432   عمرو وفدى مصطفى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  8

 بملن / وفدى مصطفى سالمه -الـتأشٌر:   ، مٌت طاهر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  23432عمرو وفدى مصطفى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

بملن / السٌد السٌد سالمه عن نشاط  /  مكتب رحالت  -مركز منٌة النصر  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة / مٌت طاهر 

 دكرنس 23432وممٌد برلم   2118/12/15داخلٌه  تارٌخ افتتاح المحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28123زكرٌا السٌد دمحم المتولى بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  2

 بملن / دمحم احمد ابراهٌم عبده -البجالت  الـتأشٌر:   ،

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  12221ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

برلم الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر الكردى بملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى عن نشاط مزرعة مواشى مودع 

 دكرنس 12221وممٌد برلم تابع  2121/2/2فى 224

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  12221ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  11

 223ى مودع برلم الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة كفر الكردى بملن / حسٌن دمحم دمحم مصطفى عن نشاط مزرعة مواش

 دكرنس 12221وممٌد برلم تابع  2121/2/2فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28124احمد دمحم حامد ابراهٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع السنترال المدٌم بملن دمحم عباس حامد عباس

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28121عبد اللطٌف عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود رشدى  -  13

 بملن / لطٌفة عبد الفضٌل محمود عبد الواحد-بجوار برج ابوصبٌع  -وصف الـتأشٌر:   ، العروبة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213ارٌخ وفً ت 28122ولٌد محسن الشربٌنى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  14

 وصف الـتأشٌر:   ، الرٌاض بملن فتحى دمحم دمحم عبده

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  28121احمد على عبد هللا على الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  15

 الـتأشٌر:   ، الرٌاض بملن / شادٌة شحاته حسن الحمٌدى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  28126العشرى لتصنٌع االعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  16

 بملن / دمحم صالح الدٌن دمحم سعد العشرى  -الـتأشٌر:   ، كفر لنٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  8185سلٌمان السٌد سلٌمان الفرارجى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  18

 بملن / دمحم السٌد سلٌمان سلٌمان -الـتأشٌر:   ، تعدل الى / كفر لنٌش 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  28122خالد السٌد احمد احمد المرش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 د الرازق بملن / ظرٌفة السٌد صالح عب -الـتأشٌر:   ، منشاة عاصم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  28121طارق رشاد سعد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  12

 الـتأشٌر:   ، مٌت سوٌد بملن دمحم ولٌد دمحم احمد

ٌل العنوان , وصف تم تعد 21211213وفً تارٌخ  28128احمد السٌد السٌد حتاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / خالد عبد العال عبد الحلٌم  -الـتأشٌر:   ، الربٌعه 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 16 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211213وفً تارٌخ  28125احمد ناصر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / فولٌه الشحات دمحم  -، الصالحات 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211214وفً تارٌخ  28122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم احمد احمد راشد -  22

 بملن / باسل مسعد الباز غزاله  -شارع داٌر الناحٌه   -، العزازنه 

لعنوان , تم تعدٌل ا 21211214وفً تارٌخ  22245العربى عبد العزٌز عاشور رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع خلف مجمع المحاكم بملن زٌنب محمود سعد دمحم سٌد احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  22245العربى عبد العزٌز عاشور رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

نه احمد حامد عن نشاط مكتب مماوالت عامه وتورٌدات افتتح وصف الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه مٌت الحلوج بملن فرحا

 دكرنس 22245وممٌد برلم  2116/6/21فى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211214وفً تارٌخ  22245العربى عبد العزٌز عاشور رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

بملن / زٌنب محمود سعد دمحم سٌد احمد عن  -خلف مجمع المحاكم  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر له بناحٌة دكرنس 

 دكرنس  22245وممٌد برلم تابع  2121/2/4فى  314نشاط ورشة الومٌتال مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211215وفً تارٌخ  28123اٌمن عبد العزٌز دمحم سعد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن / لٌلى ابراهٌم احمد ابو الفرج  -ر:   ، كفر لنٌش وصف الـتأشٌ

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  28125ابراهٌم السٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 الـتأشٌر:   ، الدراكسه بملن احمد مصطفى دمحم حٌوشه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215وفً تارٌخ  28124ٌحى ابراهٌم العجمى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن / احمد السٌد احمد حسنٌن -شارع مصطفى كامل  -الـتأشٌر:   ، منٌة النصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211215تارٌخ  وفً 28126محمود احمد دمحم البالسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن / تامر احمد دمحم البالسى  -الـتأشٌر:   ، الزهٌرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211216وفً تارٌخ  28128امٌر مصباح السٌد السٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 لسٌدوصف الـتأشٌر:   ، مٌت ضافر بملن حماده مصباح السٌد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28118هانً دمحم نعمة هللا نعمة هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  31

 بملن / كمال السٌد عبد الرؤوف -الـتأشٌر:   ، كفر ابو ناصر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212ٌخ وفً تار 28115رحاب الحسٌن احمد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، الكردى شارع الجمعٌة الخٌرٌة بملن/ سعد السٌد حسٌن السٌد

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28112دمحم صالح احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  33

 بملن / صالح احمد عوض عبد الفتاح -جد الخلفاء الراشدٌن بجوار مس -شارع الهوارى  -الـتأشٌر:   ، مٌت رومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21211212وفً تارٌخ  25212استدٌو الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  34

 تعدل الى كفر مٌت فارس بملن / حسن عثمان دمحم احمد

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28111رد ،  سبك لٌده برلم    مصطفى عوض راتب عبد الجواد ، تاجر ف -  35

 بملن / احمد معوض رمضان شبانة  -شارع المؤسسه تماطع مع مسجد المحطة  -وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس 

وان , وصف تم تعدٌل العن 21211212وفً تارٌخ  28122كامل مصطفى كامل متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  36

 الـتأشٌر:   ، مٌت الخولى  مؤمن بملن/ احمد دمحم الدمرداش العجمى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28111اٌمان رمضان ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  38

 بملن / ابراهٌم السٌد مسعد دمحم  -الـتأشٌر:   ، دٌرب الخضر 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 17 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  28113طف السٌد السٌد السٌد لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    مؤسسة عا -  32

 بملن / حكمت مصطفى الهاللى -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، حسٌن حماد خلف مسجد ابو بكر الصدٌك  21211212

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28122ٌده برلم    سلٌمان محمود الشربٌنى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك ل -  32

 وصف الـتأشٌر:   ، مٌت الخولى مؤمن بملن / احمد سلٌمان محمود الشربٌنى المتولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28116حلمى السٌد على موسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 طرٌك شربٌن بملن / حلمى السٌد على موسى الـتأشٌر:   ، دكرنس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28114منال دمحم دمحم على ابو النجا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  41

 الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع مجلس المدٌنة بجوار شركة وي بملن / صالح جاد جاد ابو العباس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28115دى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم على الحدٌ -  42

 الـتأشٌر:   ، منٌه النصر شارع مصطفى كامل بملن فاٌزه احمد دمحم حسن

, وصف تم تعدٌل العنوان  21211211وفً تارٌخ  28111دمحم عادل مكروم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  43

 الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع المستشفى العام بملن دمحم احمد عباس

تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ  28114الغرٌب لطحن البن و تعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  44

 السٌد دمحم المتولى فرعونبملن / السٌد -مٌدان محطة االتوبٌس  -ٌولٌو  23العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، شارع 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28111مدٌحه حمدى السٌد على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  45

 بملن / المتولى فتحى مصطفى الشربٌنى  -امام االستاد  -الـتأشٌر:   ، بنى عبٌد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28112ده برلم    حامد حامد ابو زٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  46

 بملن / حمدي حامد ابو زٌد شلبى -بجوار مسجد فاطمه الزهراء  -الـتأشٌر:   ، دٌمشلت 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  28113عبد الرحمن السٌد المندوه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  48

 بملن / دمحم السٌد حامد دمحم -الـتأشٌر:   ، مٌت النحال  وصف

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28112دمحم السٌد عبد السالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  42

 بملن / عثمان ابراهٌم بدر -الـتأشٌر:   ، المباب الصغرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28112عه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    كرٌم ابراهٌم عبد السالم جم -  42

 الـتأشٌر:   ، دكرنس بجوار الصفا مول بملن جابر ابراهٌم عبد السالم

تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ  26886ٌوسف سمٌر صالح عبد السالم دمحم الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 بملن / مصطفى مصطفى سلٌمان الزهٌرى -شارع المشاٌخ  -لعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / بنى عبٌد ا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28122دمحم السٌد حسن على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  51

 الحلٌم دمحم عبد الحلٌم احمدالـتأشٌر:   ، دكرنس شارع الكنٌسه بملن عبد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28121رضا صالح لاسم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 بملن / وائل احمد عبد الغنى الٌمانى -شارع مجلس المدٌنة  -الـتأشٌر:   ، دكرنس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28112لٌده برلم    اسالم الحسٌن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك  -  53

 بملن / الحسٌن محمود حسن المرسى  -الـتأشٌر:   ، الكردى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  28124عبدالعال ابراهٌم عبدالمعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  54

 ملن / ابراهٌم عبدالمعطى دمحمب -وصف الـتأشٌر:   ، حماده 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28112ربٌع دمحم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  55

 بملن / احمد دمحم دمحم سالمه -الـتأشٌر:   ، الجنٌنه 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 18 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28123ٌاسر ابراهٌم الوصٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  56

 بملن / ٌاسر ابراهٌم الوصٌف احمد -الـتأشٌر:   ، حمادة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28118احمد عزت عزت حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  58

 بملن / اٌمن عزت عزت حسن -شارع االمانة متفرع من شارع حسٌن حماد الجدٌد  -الـتأشٌر:   ، دكرنس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211211وفً تارٌخ  28121م    ابراهٌم ثروت ابراهٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  52

 بملن / دمحم ابراهٌم حسن النجار -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت طرٌف 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  28125مروان الشربٌنى احمد شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  52

 د عالم احمد عرفات بملن / احمد احم -الـتأشٌر:   ، دٌمشلت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211211وفً تارٌخ  13166دمحم احمد دمحم احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  61

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس طرٌك دكرنس شربٌن بملن الجمعٌه التعاونٌه الزراعٌه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28122ك لٌده برلم    طارق سمٌر فاروق حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سب -  61

 وصف الـتأشٌر:   ، منٌة مجاهد بملن / ثناء السٌد احمد عمل

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28122السٌد احمد على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

 امة السٌد عبد الغفار الخولىبملن / اس -الـتأشٌر:   ، دٌمشلت 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28131صالح كامل مجاهد مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  63

 الـتأشٌر:   ، عرب زٌدان بملن / دمحم كامل مجاهد مختار عبد الهادى

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28128رلم    سمر عونى احمد السٌد الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  64

 وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع العروبة بجوار برج محمود صبٌح بملن / العربٌى السٌد احمد هاشم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  13822دمحم سعد مصباح احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  65

بملن /نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل عن نشاط /  -منشٌة السٌد محمود  -شٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / دكرنس الـتأ

 دكرنس 13822ولٌد برلم تابع  2121/12/12فى  416مصنع تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌه اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  13822سبك لٌده برلم    عدل الى : شبانه لتجارة الحبوب ، تاجر فرد ،   -  66

بملن /نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل عن  -منشٌة السٌد محمود  -وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / دكرنس 

 دكرنس 13822لم تابع ولٌد بر 2121/12/12فى  416نشاط / مصنع تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌه اودع برلم 

وفً تارٌخ  13822تعدل االسم التجارى الى شبانه لتجارة الحبوب والمواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  68

بملن  -منشٌة السٌد محمود  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / دكرنس  21211212

ولٌد برلم  2121/12/12فى  416حامد اسماعٌل عن نشاط / مصنع تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌه اودع برلم  /نجٌبه رشدى

 دكرنس 13822تابع 

وفً تارٌخ  13822تعدٌل الى / شبانه لتجارة المواد الغذائٌه والحبوب والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  62

بملن  -منشٌة السٌد محمود  -ان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / دكرنس تم تعدٌل العنو 21211212

ولٌد برلم  2121/12/12فى  416/نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل عن نشاط / مصنع تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌه اودع برلم 

 دكرنس 13822تابع 

وفً تارٌخ  13822تورٌدات الحبوب والغالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    تعدل الى شبانه لتجاره الحبوب و -  62

بملن  -منشٌة السٌد محمود  -تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة / دكرنس  21211212

ولٌد برلم  2121/12/12فى  416ه اودع برلم /نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل عن نشاط / مصنع تعبئة وتغلٌف وتجهٌز المواد الغذائٌ

 دكرنس 13822تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28131ملون سرور دمحم دمحم السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  81

 بملن / حسام الدٌن دمحم مكروم -وصف الـتأشٌر:   ، اشمون الرمان 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 19 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  13822شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دمحم سعد مصباح احمد -  81

 بملن / نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل  -منشٌة السٌد محمود   -الـتأشٌر:   ، دكرنس 

ل العنوان , وصف تم تعدٌ 21211212وفً تارٌخ  13822دمحم سعد مصباح احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

بملن /نجٌبه رشدى حامد اسماعٌل  عن نشاط/تجارة مواد  -منشٌة السٌد محمود  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌة / دكرنس 

 دكرنس 13822رلم لٌده  2114/15/26غذائٌه وحبوب وتورٌدات حبوب واستٌراد وتصدٌر تارٌخ افتتاح المحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28126لعال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم عبد العال السٌد عبد ا -  83

 بملن / عبد العال السٌد عبد العال  -الـتأشٌر:   ، كفر الباز 

:   تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر 21211213وفً تارٌخ  13836عٌد عٌد شعبان دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  84

 1111اوالد صمر بملن عٌد عٌد شعبان دمحم عن نشاط مزرعه مواشى مودع برلم  -، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌه ابو طاحون 

 وممٌد برلم  11111111فى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  85

بملن / رضا دمحم على عن -مركز منٌة النصر -ش الطرٌك الزراعى-بناحٌة / الكردى 1، تم افتتاح محل رئٌسى اخر  الـتأشٌر:  

 دكرنس 21282وفٌد برلم تابع  2121/12/13فى 426نشاط / تجارة ادوات تجمٌل واتٌلٌه وكوافٌر اودع برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  86

بملن / الحسٌن احمد حجى -مركز منٌة النصر -ش الطرٌك الزراعى-بناحٌة / الكردى 2الـتأشٌر:   ، تم افتتاح محل رئٌسى اخر 

 21282ابع وفٌد برلم ت 2121/12/13فى  428احمد على عن نشاط / تجارة مالبس فٌما عدا المالبس العسكرٌه اودع برلم 

 دكرنس

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  88

 بملن / رضا دمحم على  -ش الطرٌك الزراعى  -الـتأشٌر:   ، الكردى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213ٌخ وفً تار 21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  82

بملن / مصطفى دمحم مصطفى ابراهٌم عن نشاط /   -منشاه عبد الرحمن  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة / لرٌه الحرٌه 

 دكرنس 21282رلم لٌده  - 2114/12/12ورشة نجارة موبٌلٌا تارٌخ افتتاح المحل 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  28134فرد ،  سبك لٌده برلم    رضا السٌد على السٌد ، تاجر  -  82

 عزبه التل بجوار الجامع الصغٌر بملن السٌده رمضان على على  -الـتأشٌر:   ، الكرما 

ان , تم تعدٌل العنو 21211213وفً تارٌخ  28135سمٌر اشرف سمٌر الهجرسى سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / حاتم سمٌر دمحم الزٌنى -وصف الـتأشٌر:   ، النزل 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  28136دمحم سامى دمحم احمد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / سامى دمحم احمد عبد اللطٌف  -وصف الـتأشٌر:   ، الرٌاض 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  28132نعم عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    نورا طرٌف عبد الم -  22

 وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع الصفا والمروه فوق غاده الشاعر بملن اٌمن عبد الواحد الغرٌب دمحم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213 وفً تارٌخ 28133اشرف فوزى السٌد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن / حسنى دمحم دمحم المتولى  -الـتأشٌر:   ، المحمودٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211213وفً تارٌخ  28138ناصر صبرى العوضى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 العوضى العشماوىبملن / صبرى  -بجوار المضٌفه   -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عدالن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  25

 بملن / الحسٌن احمد حجى احمد على -ش الطرٌك الزراعى  -الـتأشٌر:   ، الكردى 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 20 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

بملن / مصطفى دمحم مصطفى ابراهٌم عن نشاط /   -منشاه عبد الرحمن  -الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى اخر بناحٌة / لرٌه الحرٌه 

 دكرنس 21282رلم لٌده  - 2114/12/12محل ورشة نجارة موبٌلٌا تارٌخ افتتاح ال

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  28132هانى دمحم دمحم السٌد العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بملن / دمحم شحته دمحم احمد سماحه  -الربٌعه  -الشارع الكبٌر  - 2الـتأشٌر:   ، الشركة 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  26234صبرى احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     تامر ابراهٌم -  22

 بملن / ابراهٌم صبرى احمد  -بجوار حدٌمة الصفا والمروة  -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / دكرنس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216ً تارٌخ وف 28132دمحم جالل ابراهٌم دمحم طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 الـتأشٌر:   ، مٌت سوٌد بملن جالل ابراهٌم دمحم طه

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211216وفً تارٌخ  28141احمد صابر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / صابر ابراهٌم دمحم احمد -الـتأشٌر:   ، الٌوسفٌه 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211216وفً تارٌخ  28141سها دمحم دمحم ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  21

 بملن / عبدالعال ابراهٌم عبدالعال -، اشمون الرمان 

عدٌل العنوان , وصف تم ت 21211218وفً تارٌخ  2224المتولى احمد المتولى شتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

 بملن /  احمد المتولى شتو -الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / عزبة شلباٌة الشهٌرة بعزبة البكرى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  28143احمد دمحم احمد عبد الكرٌم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  23

 بملن / دمحم احمد عبد الكرٌم عبد الكرٌم - وصف الـتأشٌر:   ، الدراكسة

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:    21211218وفً تارٌخ  28142دمحم دمحم فراج عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  24

 بملن / دمحم فراج عبده سلٌمان  -، كفر مٌت فارس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  28144ك لٌده برلم    عزة احمد ابراهٌم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سب -  25

 بملن / دمحم احمد عالم دمحم -الـتأشٌر:   ، عزبة ابو المعاطى الباز 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211218وفً تارٌخ  28145تامر عوض عبد الممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  26

 بملن / احمد دمحم دمحم مصطفى -رع عبد السالم عارف الـتأشٌر:   ، شا

تم تعدٌل العنوان ,  21211218وفً تارٌخ  28122احمد دمحم السٌد عبد الممصود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  28

 بملن / دمحم السٌد عبد الممصود عبٌد -وصف الـتأشٌر:   ، البجالت اول مدخل البلد 

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ،  21211212وفً تارٌخ  12266ورز ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    الباز موت -  22

بملن / احمد دمحم عبد العظٌم مودع برلم ...... فى ......  -المنصورة بعمار برج مكه ترعة المنصورٌة  -التاشٌر بافتتاح فرع بناحٌة 

 وممٌد برلم ........ المنصوره 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  14245جمٌل دمحم عبد السمٌع مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  22

بملن امل جالل فرٌد الباسل مودع  32/ 315لطعه رلم  15وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه دمٌاط الجدٌده / ثالث مجاوره 

 دمٌاط 1111دمٌاط   28325وممٌد برلم  2121/2/12فى  1812برلم 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28148السداتى عبد العلٌم دمحم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / عطٌة عبد العلٌم دمحم العدل  -الـتأشٌر:   ، مٌت فارس طرٌك الصالحات 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28146بك لٌده برلم    رشاد رمضان احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  س -  111

 بملن / محسن رشاد رمضان احمد  -الكرما  -الـتأشٌر:   ، عزبة اشمون 

تم تعدٌل العنوان  21211212وفً تارٌخ  28142سامح كمال عبد المجٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / كمال عبد المجٌد عبد الممصود الدٌب -شارع االمام الشافعى  -:   ، منشٌة السالم , وصف الـتأشٌر



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 21 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211212وفً تارٌخ  28122حنان عادل عوض المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 تولىبملن / المتولى عوض الم -الـتأشٌر:   ، تعدل الى / كفر عبد المؤمن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  22282السٌد على ابراهٌم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح فرع بناحٌه الخضٌرى بملن سمر عبد الحلٌم على عبد الحلٌم عن نشاط مخزن لتجاره لطع غٌار كومباٌن 

 دكرنس 22282وممٌد برلم تابع  2121/2/12فى  421واالت زراعٌه مودع برلم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  22282السٌد على ابراهٌم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 وصف الـتأشٌر:   ، الخضٌرى بملن سمر عبد الحلٌم على عبد الحلٌم

تم تعدٌل العنوان ,  21211212وفً تارٌخ  28142اجر فرد ،  سبك لٌده برلم    محمود احمد فؤاد محمود عرفات ، ت -  116

 بملن / احمد فؤاد محمود عرفات ابو المعاطى -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت النحال 

تم تعدٌل  21211212وفً تارٌخ  26821حسن عبد اللطٌف عبد البالى عبد الحلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 نوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى الربٌعه عزبه الدواغره بملن عبد اللطٌف عبد البالى عبد الحلٌم دٌابالع

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  28151السٌد مجاهد السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / احمد عنتر توفٌك  -البتدائٌة بجوار المدرسة ا -الـتأشٌر:   ، لرٌة السالم 

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  28156اسالم نعمان مجاهد مجاهد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 وصف الـتأشٌر:   ، برمبال المدٌمه بملن احالم رٌاض السٌد السٌد فطٌر

تم تعدٌل  21211221وفً تارٌخ  28152، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     صالة خالد احمد على لاللعاب الرٌاضٌه -  111

 بملن / دمحم دمحم السٌد محمود -بجوار صٌدلٌة مصر  -شارع مجلس المدٌنه  -العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس 

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21211221وفً تارٌخ  28151دمحم دمحم سمٌر الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  111

 بملن / السٌد السٌد حسن امٌن -بجوار مولف البجالت  -الـتأشٌر:   ، منٌة النصر 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  28154دمحم دمحم عبد الفتاح متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 ٌحى السٌدالـتأشٌر:   ، كفر عالم بملن اسالم السٌد الجرا

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211221وفً تارٌخ  28153دمحم دمحم غنٌم دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  113

 بملن / دمحم غنٌم دمحم عطٌة الصٌاد  -الـتأشٌر:   ، مٌت فارس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  28152دمحم عبد الملن عبد الملن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  114

 وصف الـتأشٌر:   ، دٌمشلت بملن / احمد احمد عبد الملن الدسولى

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211223وفً تارٌخ  28158دمحم السٌد ابراهٌم دمحم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  115

 الـتأشٌر:   ، خلف شركة بٌع المصنوعات بملن / السٌد ابراهٌم دمحم عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  28152جبر عبد الفتاح جبر عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  116

 بملن / جبر عبد الفتاح جبر عبد الفتاح  -وصف الـتأشٌر:   ، حوض البشمور المبلى 

تم تعدٌل العنوان ,  21211223وفً تارٌخ  28161دمحم مجدى دمحم السعٌد احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  118

 ٌف بملن مجدى دمحم السعٌد احمد شعبانوصف الـتأشٌر:   ، مٌت طر

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  26562هانى السٌد ابراهٌم على ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  112

 بملن / مها عبد الفتاح على عوف  -شارع حما  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / بنى عبٌد 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28161مدى دمحم المتولى مونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    عبد هللا ح -  112

 بملن / عبد المادر محمود عبد الرحمن المهندس -شارع السنترال  -وصف الـتأشٌر:   ، منٌة النصر 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 22 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224فً تارٌخ و 28163شٌماء دمحم جمال زكى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 الـتأشٌر:   ، دكرنس _ شارع الٌسطوٌسى بجوار مسجد االربعٌن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211224وفً تارٌخ  14841دمحم ابراهٌم ابراهٌم الشاوٌش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  121

 دكرنس  14841وممٌد برلم تابع  2112/12/13فى  431مودع برلم الـتأشٌر:   ، الغاء المحل الرئٌسى االخر ال

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  28162السعٌد عٌسى عبد العال رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 بملن / بسام دمحم االلفى حجاج  -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت عدالن 

تم تعدٌل العنوان ,  21211224وفً تارٌخ  12118وع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم احمد دمحم رمضان مطا -  123

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع سعد احمد المتفرع من طرٌك مٌت مجاهد بملن احمد محمود حسن عماره

تم تعدٌل العنوان ,  21211225ارٌخ وفً ت 28165مجدى ماهر تمى دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  124

 بملن / دمحم ماهر تمى دمحم عبد الرحمن -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت رومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  28162احمد نبٌل عبدالعزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  125

 زٌز بدربملن / نبٌل عبدالع -الـتأشٌر:   ، اشمون الرمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  28182نهله شاكر دمحم على مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  126

 بملن / محمود شاكر دمحم على  -الـتأشٌر:   ، المرساه 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  28168احمد دمحم التابعى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  128

 الـتأشٌر:   ، دموه بملن دمحم التابعى سلٌمان سلٌمان

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  28164زٌنب هانى خلٌل السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 مٌت فارس بملن عبدهللا حلمى موسى -وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس طرٌك دكرنس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  21221احمد احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  122

 الـتأشٌر:   ، بنى عبٌد شارع شبرا بملن احمد احمد دمحم ٌوسف عبدهللا

م تعدٌل العنوان , وصف ت 21211225وفً تارٌخ  21221احمد احمد دمحم ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

الـتأشٌر:   ، له محل رئٌسى بناحٌه بنى عبٌد شارع شبرا بملن سامى  احمد دمحم ٌوسف عن نشاط استٌراد وتصدٌر افتتح 

 21221وممٌد برلم  2113/5/15

العنوان ,  تم تعدٌل 21211225وفً تارٌخ  28162عصام دمحم محمود عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  131

 بملن / اسعد ابو المعاطً حسن حجاج -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت تمامه 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  21221احمد احمد دمحم ٌوسف عبد هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

لن / احمد احمد دمحم ٌوسف عبد هللا عن نشاط مخبز بم -شارع شبرا  -وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بنى عبٌد 

 21221وممٌر برلم تابع  2121/12/25برلم فى 541الى مطور مودع 

تعدٌل االسم التجارى الى معرض احمد ٌوسف لتجارة السٌارات والكاوتشون والبطارٌات واستٌراد وتصدٌر ، تاجر فرد ،   -  133

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، افتتاح محل رئٌسى اخر بناحٌة بنى  21211225وفً تارٌخ  21221سبك لٌده برلم    

وممٌر  2121/12/25برلم فى 541بملن / احمد احمد دمحم ٌوسف عبد هللا عن نشاط مخبز الى مطور مودع  -شارع شبرا  -عبٌد 

 21221برلم تابع 

تم تعدٌل العنوان ,  21211225وفً تارٌخ  28166ده برلم    اكرم نادر على محمود البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌ -  134

 بملن / السٌد نادر على محمود  -وصف الـتأشٌر:   ، منٌة مجاهد 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  28181دمحم فخرى عبده دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  135

 لن / حمدٌنو الشربٌنى دمحم صبح بم -الـتأشٌر:   ، اشمون الرمان 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 23 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211225وفً تارٌخ  28181دمحم رضا دمحم عبده العزب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  136

 بملن / طارق ابو بكر الصدٌك -شارع المركز  -الـتأشٌر:   ، دكرنس 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  28185لٌده برلم     لمٌاء دمحم عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك -  138

 الـتأشٌر:   ، مٌت النحال بملن حاتم احمد دمحم المنشاوى على 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  28183عالء دمحم ابو المعاطى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 جوار مدرسه على بن ابى طالب بملن الحسٌنى دمحم ابو المعاطىوصف الـتأشٌر:   ، النزل ب

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  28184مصباح السٌد عبد الفتاح جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  132

 الفتاح جبر بملن / ممدوح السٌد عبد  -شارع احمد عرابى بجوار فرن العربى للعٌش  -وصف الـتأشٌر:   ، دكرنس 

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  18522تعدل الى زهران لتجاره السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت الخولى مؤمن بملن محمود رشاد عبد الخالك العزب

تم تعدٌل العنوان ,  21211226وفً تارٌخ  18522رلم    محمود محمود زهران محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  141

 وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت الخولى مؤمن بملن محمود رشاد عبد الخالك العزب

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  12112السٌد دمحم السٌد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن دمحم السٌد مصطفى-لى كفر ابو زكرى الـتأشٌر:   ، تعدل ا

تم  21211226وفً تارٌخ  12112تعدل الى مكتب الشرباصى للمماوالت المتكامله ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  143

 بملن دمحم السٌد مصطفى-تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى كفر ابو زكرى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  28186هشام السٌد دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  144

 بملن / هشام السٌد دمحم عبد العلٌم -الـتأشٌر:   ، مٌت رومى 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211226وفً تارٌخ  22184مصطفى احمد المندوه احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  145

 الـتأشٌر:   ، تعدل الى دموه بملن صالح الدٌن السٌد حسن دمحم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211228وفً تارٌخ  28182عبده عزت عبده ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  146

 الـتأشٌر:   ، منٌه مجاهد بملن دمحم احمد راشد ابو سلٌمان 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211228وفً تارٌخ  28188ساره دمحم دمحم عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  148

 الـتأشٌر:   ، دكرنس شارع المؤسسه بملن تراجى عباس السٌد ابراهٌم

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211228وفً تارٌخ  28121اسالم على السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن / عبد الرحمن احمد السٌد احمد سلٌم  -شارع البوستة المدٌمة  -الـتأشٌر:   ، المحمودٌة 

تم تعدٌل العنوان ,  21211228وفً تارٌخ  28123محمود دمحم حسانٌن ااالطروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  142

 بملن / دمحم ابراهٌم محمود ابراهٌم -وصف الـتأشٌر:   ، مٌت طاهر 

تم تعدٌل العنوان ,  21211228وفً تارٌخ  25252احمد السٌد دمحم عبدالمجٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  151

 بملن / السٌد دمحم عبد المجٌد ٌونس  -وصف الـتأشٌر:   ، تعدل العنوان الى / مٌت الخولى مؤمن 

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211228وفً تارٌخ  28121المتولى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     دالٌا رشاد -  151

 بملن / عالء رشاد المتولى الجوهرى -( شارع احمد لطفى السٌد 4عمار رلم ) -الـتأشٌر:   ، مٌت الحلوج  

تم تعدٌل العنوان , وصف  21211228وفً تارٌخ  28182دمحم ابراهٌم دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم     -  152

 بملن / انجى دمحم الشبراوى عبد الصمد -الـتأشٌر:   ، العزازنة 

 ــــــــــــــــــــــ    



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 24 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 النشاط    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

ٌل النشاط , وصف التأشٌر:  تم تعد21211212وفً تارٌخ  24216احمد حسن ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 ٌضاف تجاره سٌارات

تم 21211212وفً تارٌخ  24216تعدل الى سواعد االمل لصاحبها احمد حسن ٌوسف حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف تجاره سٌارات

تم تعدٌل 21211212وفً تارٌخ  28161رد ،  سبك لٌده برلم   تعدٌل االسم التجارى الى / النجار لالنشاءات ، تاجر ف -  3

 النشاط , وصف التأشٌر:  اضافة نشاط / انشاءات وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  28161المتولى دمحم المتولى احمد النجار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  4

 رٌداتالتأشٌر:  اضافة نشاط / انشاءات وتو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  25825هبه السٌد عبد العزٌز ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر:  تعدل الى مصنع منظفات صناعٌه

نشاط , وصف تم تعدٌل ال21211213وفً تارٌخ  18212احمد دمحم دمحم ابراهٌم سٌد احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر:  ٌضاف تسوٌك عمارى وتورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211213وفً تارٌخ  23621فاضل عادل فاضل ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 التأشٌر:  تعدل الى تعبئه مواد غذائٌه سائله

تم تعدٌل النشاط 21211212وفً تارٌخ  13222رلم   مصطفى احمد خٌرى مصطفى عبد المطلب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  2

 , وصف التأشٌر:  تعدل الى تصنٌع وتجاره اعالف وخاماتها وبٌع مستلزمات االنتاج الداجنى والحٌوانى

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211212وفً تارٌخ  22122عبد اللطٌف للرحالت ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 ل عمال لحساب الغٌرٌضاف نم

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211211وفً تارٌخ  15512جمال عبد المنعم احمد المرسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر:  تعدٌل الى / مصنع تشكٌل وتجمٌع المعادن واستٌراد لطع غٌار السٌارات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211211وفً تارٌخ  13166ه برلم   دمحم احمد دمحم احمد ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  11

 التأشٌر:  تعدل الى مزرعه دواجن

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211211وفً تارٌخ  28142محمود السٌد احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 ٌضاف تجارة حلوٌات

تم تعدٌل النشاط , 21211211وفً تارٌخ  12221، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم احمد احمد راشد دمحم سلٌمان  -  13

 وصف التأشٌر:  اضافة نشاط /مكتب تورٌدات

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  13822دمحم سعد مصباح احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 6من المجموعه 36والفمره  12راد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه التأشٌر:  ٌضاف الى النشاط / مكتب استٌ

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  13822عدل الى : شبانه لتجارة الحبوب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 6من المجموعه 36والفمره  12ه التأشٌر:  ٌضاف الى النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموع



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 25 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  13822تعدل االسم التجارى الى شبانه لتجارة الحبوب والمواد الغذائٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  16

 12تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 21211212

 6من المجموعه 36مره والف

وفً تارٌخ  13822تعدٌل الى / شبانه لتجارة المواد الغذائٌه والحبوب والتورٌدات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 12تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 21211212

 6من المجموعه 36والفمره 

وفً تارٌخ  13822ل الى شبانه لتجاره الحبوب وتورٌدات الحبوب والغالل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعد -  12

 12تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  ٌضاف الى النشاط / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع فٌما عدا المجموعه 21211212

 6من المجموعه 36والفمره 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211213وفً تارٌخ  26626دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    امل جالل عبد البارى -  12

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة ادوات منزلٌة واجهزة كهربائٌة

ل النشاط تم تعد21211213ٌوفً تارٌخ  26142دمحم عبد الفتاح عبد الفتاح عبد العال االمام ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 , وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة مالبس جاهزة )فٌما عدا المالبس والمهمات العسكرٌة (

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211216وفً تارٌخ  26321احمد السعٌد السعٌد عبد الخالك ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 غذائٌة التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة وتعبئة مواد

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211216وفً تارٌخ  26112على محفوظ على عبد الصمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  ٌضاف إلى النشاط  تجارة مستلزمات مزارع

تم تعدٌل النشاط , 21211218وفً تارٌخ  21665محمود دمحم المرسى دمحم عبد المنعم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 ( 6من المجموعة  36والفمرة  12وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتب استٌراد وتصدٌر لجمٌع السلع )فٌما عدا المجموعة 

تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  21211218وفً تارٌخ  2224المتولى احمد المتولى شتو ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 اط الى / تجارة بمالة بالمطاعىتعدل النش

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212وفً تارٌخ  21622دمحم ابراهٌم دمحم ابراهٌم خلٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر:  تعدل النشاط الى / بمالة

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211212 وفً تارٌخ 26344احمد ابراهٌم الشربٌنى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر:  ٌضاف مكتب مماوالت عامه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211224وفً تارٌخ  12118دمحم احمد دمحم رمضان مطاوع ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر:  تعدل الى تجاره مستحضرات تجمٌل ومستلزمات طبٌه)دون االدوٌه( ومكمالت غذائٌه

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211224وفً تارٌخ  23214هٌثم الشحات احمد الشحات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر:  تعدل الى تعبئه وتوزٌع مواد غذائٌه

 تم تعدٌل النشاط ,21211226وفً تارٌخ  12361عمرو السٌد مصطفى عطٌه اللٌثى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 تجارة ادوات مكتبٌة -وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتبة 

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211226وفً تارٌخ  18522محمود محمود زهران محمود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 التأشٌر:  تعدل الى معرض بٌع وشراء السٌارات لحسابه وحساب الغٌر

تم تعدٌل النشاط , 21211226وفً تارٌخ  18522السٌارات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تعدل الى زهران لتجاره  -  31

 وصف التأشٌر:  تعدل الى معرض بٌع وشراء السٌارات لحسابه وحساب الغٌر

اط , تم تعدٌل النش21211226وفً تارٌخ  25645حمدى السٌد عبدالمجٌد سلٌمان السباعى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر:  تعدل النشاط الى / تجارة السجائر



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 26 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل النشاط , وصف 21211228وفً تارٌخ  25252احمد السٌد دمحم عبدالمجٌد ٌونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 لغٌرالتأشٌر:  تعدل النشاط الى / مكتب رحالت داخلٌة )فٌما عدا االنشطة السٌاحٌة ( ونمل عمال لحساب ا

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28115رحاب الحسٌن احمد عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  1

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28122رلم   طارق سمٌر فاروق حسٌن احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  2

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  28136دمحم سامى دمحم احمد عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  3

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211223وفً تارٌخ  28158رلم   دمحم السٌد ابراهٌم دمحم عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده ب -  4

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  28168احمد دمحم التابعى سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  5

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  12221ابراهٌم دمحم دمحم مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  6

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  28128امٌر مصباح السٌد السٌد الصٌاد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  8

 وصف التأشٌر: خاص

وفً تارٌخ  28113،  سبك لٌده برلم   مؤسسة عاطف السٌد السٌد السٌد لتجارة لطع غٌار السٌارات ، تاجر فرد  -  2

 تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: خاص21211212

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28118هانً دمحم نعمة هللا نعمة هللا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  2

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28121ابراهٌم ثروت ابراهٌم حسن دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  28141سها دمحم دمحم ابوالعطا ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  11

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  28152دمحم عبد الملن عبد الملن الدسولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  28164زٌنب هانى خلٌل السٌد سلٌمان ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  13

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211228وفً تارٌخ  28121اسالم على السٌد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  14

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 27 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  28125احمد ناصر احمد دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  15

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  28122الشربٌنى عبد الداٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ولٌد محسن  -  16

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28122سلٌمان محمود الشربٌنى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  18

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28111ض راتب عبد الجواد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مصطفى عو -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28116ٌحى حسٌن عبد البالى حمٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  12

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  28145ممصود دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر عوض عبد ال -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  28161عبد هللا حمدى دمحم المتولى مونس ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211228وفً تارٌخ  28188عبد الحلٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ساره دمحم دمحم  -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211215وفً تارٌخ  28126محمود احمد دمحم البالسى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28112لسالم جمعه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   كرٌم ابراهٌم عبد ا -  24

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28123ٌاسر ابراهٌم الوصٌف احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  28152لعاب الرٌاضٌه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   صالة خالد احمد على لال -  26

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  28153دمحم دمحم غنٌم دمحم عطٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28122ى السٌد مندور ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   تامر ابراهٌم المتول -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211215وفً تارٌخ  28124ٌحى ابراهٌم العجمى المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28111على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   مدٌحه حمدى السٌد  -  31

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28126دمحم عبد العال السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  31

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  28132طه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم جالل ابراهٌم دمحم  -  32

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 28 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  28162احمد نبٌل عبدالعزٌز بدر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  33

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  28181فرد ،  سبك لٌده برلم    دمحم رضا دمحم عبده العزب ، تاجر -  34

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  28122احمد دمحم السٌد عبد الممصود عبٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  35

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28116،  سبك لٌده برلم   حلمى السٌد على موسى ، تاجر فرد  -  36

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28122السٌد احمد على الشرلاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  38

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  21282ابراهٌم رضا دمحم على ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  28152جبر عبد الفتاح جبر عبد الفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  32

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211224وفً تارٌخ  28163ٌماء دمحم جمال زكى خضر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   ش -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28124احمد دمحم حامد ابراهٌم الطنطاوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  41

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  23432و وفدى مصطفى سالمة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عمر -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  28121احمد على عبد هللا على الحداد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  43

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211211وفً تارٌخ  28114ن البن و تعبئة المواد الغذائٌة ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   الغرٌب لطح -  44

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28112ربٌع دمحم احمد دمحم سالم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  45

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211216وفً تارٌخ  28141مد صابر ابراهٌم دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اح -  46

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  28182نهله شاكر دمحم على مرزوق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  48

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  28183و المعاطى مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عالء دمحم اب -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211228وفً تارٌخ  28121دالٌا رشاد المتولى الجوهرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  42

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211214وفً تارٌخ  28122راشد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم احمد احمد  -  51

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 29 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28113عبد الرحمن السٌد المندوه اسماعٌل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  51

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28128الغرٌب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمر عونى احمد السٌد  -  52

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28131ملون سرور دمحم دمحم السٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  53

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  21282، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    ابراهٌم رضا دمحم على -  54

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  28151دمحم دمحم سمٌر الهادى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  55

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211226وفً تارٌخ  28184رد ،  سبك لٌده برلم   مصباح السٌد عبد الفتاح جبر ، تاجر ف -  56

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28122كامل مصطفى كامل متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  58

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28114بك لٌده برلم   منال دمحم دمحم على ابو النجا ، تاجر فرد ،  س -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28115دمحم على الحدٌدى السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  52

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28146م   رشاد رمضان احمد ابراهٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برل -  61

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28148السداتى عبد العلٌم دمحم العدل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  61

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211223وفً تارٌخ  28161ه برلم   دمحم مجدى دمحم السعٌد احمد شعبان ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211214وفً تارٌخ  22245العربى عبد العزٌز عاشور رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  63

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28112  حامد حامد ابو زٌد شلبى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم  -  64

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28121رضا صالح لاسم صالح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  65

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف التأشٌر: 21211218وفً تارٌخ  28142دمحم دمحم فراج عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  66

 خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28142محمود احمد فؤاد محمود عرفات ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  68

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211221وفً تارٌخ  28151السٌد مجاهد السٌد عبد العال ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 30 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211228وفً تارٌخ  28123محمود دمحم حسانٌن ااالطروش ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  62

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28123زكرٌا السٌد دمحم المتولى بدٌر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  28121طارق رشاد سعد المتولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  81

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28122 السٌد حسن على صمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  13822دمحم سعد مصباح احمد شبانه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  83

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211213وفً تارٌخ  28135ٌر الهجرسى سعود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   سمٌر اشرف سم -  84

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  28165مجدى ماهر تمى دمحم عبد الرحمن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  85

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  21221 ٌوسف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد احمد دمحم -  86

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211228وفً تارٌخ  28182دمحم ابراهٌم دمحم بدوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  88

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  28122، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   خالد السٌد احمد احمد المرش  -  82

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28118احمد عزت عزت حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  82

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  28133ه برلم   اشرف فوزى السٌد جبر ، تاجر فرد ،  سبك لٌد -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  28134رضا السٌد على السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211218وفً تارٌخ  28144عزة احمد ابراهٌم عبد اللطٌف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211212وفً تارٌخ  28142سامح كمال عبد المجٌد عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211228وفً تارٌخ  28182عبده عزت عبده ابو الفتوح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213وفً تارٌخ  28126العشرى لتصنٌع االعالف ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211213خ وفً تارٌ 28128احمد السٌد السٌد حتاته ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 31 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28112اسالم الحسٌن محمود حسن ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة , وصف تم 21211212وفً تارٌخ  28131صالح كامل مجاهد مختار ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211213وفً تارٌخ  28132نورا طرٌف عبد المنعم عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تعدٌل نوع الشركة ,  تم21211224وفً تارٌخ  28162السعٌد عٌسى عبد العال رزق ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211226وفً تارٌخ  28185لمٌاء دمحم عبد الفتاح عبده ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  21

 التأشٌر: خاص

ٌل نوع الشركة , وصف تم تعد21211226وفً تارٌخ  28186هشام السٌد دمحم عبد العلٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28121سامى عبدالعزٌز عبدالفتاح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  23

 التأشٌر: خاص

شركة , وصف تم تعدٌل نوع ال21211215وفً تارٌخ  28125ابراهٌم السٌد دمحم شوشه ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  24

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28125مروان الشربٌنى احمد شنب ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  25

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211213وفً تارٌخ  28138ناصر صبرى العوضى العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  26

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  28166اكرم نادر على محمود البدراوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  28

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211225وفً تارٌخ  28181دمحم فخرى عبده دمحم صبح ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28111اٌمان رمضان ابراهٌم احمد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  22

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211212وفً تارٌخ  28112صالح احمد عوض ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   دمحم  -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211211وفً تارٌخ  28111دمحم عادل مكروم المهدى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211218وفً تارٌخ  28143الكرٌم عبد الكرٌم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   احمد دمحم احمد عبد  -  112

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  22282السٌد على ابراهٌم السٌد الجمل ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  113

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع 21211221وفً تارٌخ  28156مان مجاهد مجاهد مصطفى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   اسالم نع -  114

 الشركة , وصف التأشٌر: خاص



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 32 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211212وفً تارٌخ  28121محمود رشدى عبد اللطٌف عمر ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  115

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة 21211215وفً تارٌخ  28123العزٌز دمحم سعد العشرى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    اٌمن عبد -  116

 , وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28112دمحم السٌد عبد السالم السٌد ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  118

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211211وفً تارٌخ  28124لعال ابراهٌم عبدالمعطى دمحم ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم   عبدا -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211216وفً تارٌخ  28132هانى دمحم دمحم السٌد العشماوى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  112

 وصف التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , وصف 21211221وفً تارٌخ  28154دمحم دمحم عبد الفتاح متولى ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 التأشٌر: خاص

تم تعدٌل نوع الشركة , 21211225وفً تارٌخ  28162عصام دمحم محمود عبد الممصود ، تاجر فرد ،  سبك لٌده برلم    -  111

 وصف التأشٌر: خاص

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 الكٌان المانونً   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 االسم والسمة   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: اضافه سمه تجارٌه / الهبه للمنظفات  25825تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  1

 صناعٌه  ال

الى: تعدٌل االسم التجارى الى / النجار  28161تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  2

 لالنشاءات  

 الى: تعدل الى عزمى اٌر   26124تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  3

 الى: اضافه سمه تجارٌه / الزعٌم   21223تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211214،  فى تارٌخ :   -  4

الى: الشبانه لتجارة المواد الغذائٌه والحبوب  13822تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211212،  فى تارٌخ :   -  5

 وتورٌدات الحبوب واالستٌراد والتصدٌر  

الى: تعدٌل السمة التجارٌة الى / احٌاء  22228تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211223،  فى تارٌخ :   -  6

 للمخلفات الزراعٌه  

 الى: اضافه سمه تجارٌه / راما فارم   12118تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211224،  فى تارٌخ :   -  8



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 33 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

الى: تعدل الى مكتب الشرباصى للمماوالت  12112تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226ى تارٌخ : ،  ف  -  2

 المتكامله  

 الى: تعدل الى زهران لتجاره السٌارات   18522تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  2

الى: اضافة السمة التجارٌة / الحمد  26565تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم 21211226،  فى تارٌخ :   -  11

 لالستٌراد والتصدٌر  

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــ  ـــــــــــــــ  

 األحكام    

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 تعدٌالت السجل التجارى شركات   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 الشطب   -المحو   

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    

 رأس المال    

 ــــــــــــــــــ  ــــ  

 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 34 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ   ، 26142السعٌد على السعٌد دمحم دمحم الحدٌدى وشركاه شركة تضامن  ، سبك لٌدها برلم ، -  1

 جنٌه   211111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

تم تعدٌل  21211214وفً تارٌخ   ، 26142السعٌد على السعٌد دمحم دمحم الحدٌدى وشركاه توصٌة بسٌطة  ، سبك لٌدها برلم ، -  2

 جنٌه   211111.111رأس المال , وصف التأشٌر:   تعدٌل رأس المال لٌصبح رأس مالها ،

 ــــــــــــــــــــــ    

 العنوان     

 ــ  ــــــــــــــــــــ  

 

تم تعدٌل  21211211وفً تارٌخ  26323شركة هانى احمد ابراهٌم السعٌد وشرٌكته ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  1

 العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى مٌت طرٌف امام كوبرى مٌت طرٌف بملن دمحم عبد العلٌم ٌوسف

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  8126من ،  سبك لٌدها برلم    شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، شركة تضا -  2

وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى 

 دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126امن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ابناء لطفى للتجارة والتوزٌع وشرٌكتهم ، شركة تض -تعدل الى  -  3

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، -تعدل الى  -  4

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  8126ٌدها برلم    شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة ،  سبك ل -  5

وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى 

 دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126لٌدها برلم     شركه ابناء لطفى للتجارة والتوزٌع وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة ،  سبك -تعدل الى  -  6

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126ة ،  سبك لٌدها برلم    شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، توصٌة بسٌط-تعدل الى  -  8

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب

تم تعدٌل العنوان ,  21211221وفً تارٌخ  8126   شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم  -  2

وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى 

 دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126    شركه ابناء لطفى للتجارة والتوزٌع وشرٌكتهم ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم -تعدل الى  -  2

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب

وفً تارٌخ  8126دها برلم    شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، شركة تضامن ،  سبك لٌ-تعدل الى  -  11

تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دكرنس شارع البحر برج الماسه الدور االول علوى بجوار مدرسه  21211221

 الصناٌع بملن السٌد احمد لطفى دمحم رجب



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 35 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

وفً تارٌخ  2151برلم    تعدل الى شركه جمال لطفى عبد الممصود ندا وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها  -  11

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دٌمشلت بملن جمال لطفى عبد الممصود ندا 21211221

تم تعدٌل  21211221وفً تارٌخ  2151شركه حسن حسن ابراهٌم خضر وشركاه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  12

 ى دٌمشلت بملن جمال لطفى عبد الممصود نداالعنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل ال

 2151تعدٌل عنوان الشركه او اسمها الى شركه حسن حسن ابراهٌم خضر وشرٌكه ، شركة تضامن ،  سبك لٌدها برلم     -  13

 تم تعدٌل العنوان , وصف الـتأشٌر:   ، تعدل الى دٌمشلت بملن جمال لطفى عبد الممصود ندا 21211221وفً تارٌخ 

 ــــــــــــــــــــ  ــ  

 النشاط     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

وفً تارٌخ  8126شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  1

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221

رة والتوزٌع وشرٌكتهم ، شركة تضامن  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   شركه ابناء لطفى للتجا -تعدل الى  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221وفً تارٌخ  8126

 شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، شركة تضامن  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم  -تعدل الى  -  3

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221وفً تارٌخ  8126

وفً تارٌخ  8126شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  4

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211221

للتجارة والتوزٌع وشرٌكتهم ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    شركه ابناء لطفى -تعدل الى  -  5

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211221وفً تارٌخ  8126

ها برلم   شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، توصٌة بسٌطة  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌد-تعدل الى  -  6

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  توصٌة بسٌطة21211221وفً تارٌخ  8126

وفً تارٌخ  8126شركه دمحم احمد لطفى دمحم وشركاه ، شركة تضامن  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -  8

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221

شركه ابناء لطفى للتجارة والتوزٌع وشرٌكتهم ، شركة تضامن  ٌضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم    -تعدل الى  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221وفً تارٌخ  8126

ضاف تشكٌل بالستٌن ،  سبك لٌدها برلم   شركه ابناء لطفى للتجارة وتوزٌع المستلزمات الطبٌه ، شركة تضامن  ٌ-تعدل الى  -  2

 تم تعدٌل النشاط , وصف التأشٌر:  شركة تضامن21211221وفً تارٌخ  8126

 ــــــــــــــــــــــ    

 نوع الشركة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ــــــــــــــــــــــ    



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 36 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

 الكٌان المانونً     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 ـــــــــــــــــــ  ـــ  

 االسم والسمة     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

الى: تعدل الى شركه  24412شركة تضامن  تم التأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم   21211212،  فى تارٌخ :   -  1

 مصطفى فراج ٌونس االزمازى وشرٌكه

الى: تعدل الى شركه جمال  2151تأشٌر بتعدٌل اسم الشركة الممٌدة برلم شركة تضامن  تم ال  21211221،  فى تارٌخ :   -  2

 لطفى عبد الممصود ندا وشرٌكه

 ــــــــــــــــــــــ    

 األشخاص     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

بعد اخذ كافة مستحماته  هانى عبد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن -  1

 24412برلم       21211212، تارٌخ : 

هانى عبد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته  -  2

 24412برلم       21211212، تارٌخ : 

امن  شرٌن متضامن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته هانى عبد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تض -  3

 24412برلم       21211212، تارٌخ : 

هانى عبد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته  -  4

 24412برلم       21211212، تارٌخ : 

مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته ،  -  5

 24412برلم       21211212تارٌخ : 

 مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته ، -  6

 24412برلم       21211212تارٌخ : 

مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الشركه وادارتها نهائٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته ،  -  8

 24412برلم       21211212تارٌخ : 

ئٌا وذلن بعد اخذ كافة مستحماته ، مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  من الشركه وادارتها نها -  2

 24412برلم       21211212تارٌخ : 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 37 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

هانى عبد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى  -  2

فراج ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم       21211212

بد العاطً السٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى هانى ع -  11

فراج ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم       21211212

لسٌد عبد الهادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى هانى عبد العاطً ا -  11

فراج ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم       21211212

هادى  شركة تضامن  شرٌن متضامن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى هانى عبد العاطً السٌد عبد ال -  12

فراج ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم       21211212

دٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى فراج مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  م -  13

    21211212ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم   

ك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطفى فراج مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل ح -  14

    21211212ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم   

لٌكون للشرٌكٌن مصطفى فراج مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع  -  15

    21211212ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم   

ى فراج مصطفى فراج ٌونس االزمازى  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌكٌن مصطف -  16

    21211212ٌونس االزمازى ودمحم سرحان كامل عبدهللا لهما حك االداره والتولٌع عن الشركه مجتمعٌن او منفردٌن ، تارٌخ : 

 24412برلم   

جمال لطفى عبد الممصود ندا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن جمال لطفى عبد  -  18

ا له حك االداره والتولٌع عن الشركه وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وله تمثٌل الممصود ند

 2151برلم       21211221الشركه امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

اره والتولٌع لٌكون للشرٌن جمال لطفى عبد جمال لطفى عبد الممصود ندا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االد -  12

الممصود ندا له حك االداره والتولٌع عن الشركه وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وله تمثٌل 

 2151برلم       21211221الشركه امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ، تارٌخ : 

لممصود ندا  شركة تضامن  مدٌر و شرٌن  تعدٌل حك االداره والتولٌع لٌكون للشرٌن جمال لطفى عبد جمال لطفى عبد ا -  12

الممصود ندا له حك االداره والتولٌع عن الشركه وله الحك فى التولٌع على كافه عمود االلتراض والرهن بكافه انواعها وله تمثٌل 

 2151برلم       21211221ٌخ : الشركه امام الجهات الحكومٌه وغٌر الحكومٌه ، تار

 ــــــــــــــــــــــ    

 العمود     

 ــــــــــــــــــــــ    

 



 تنمية التجارة الداخلية جهاز
 

 

 تـــــاريــالتج األسمــــــاءدة ـــــــجزي

 38 عالتعديل أو النشز أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءس التعامل مع هذا الملف أو أي جشال يجو

تعدل الى شركه مصطفى فراج ٌونس االزمازى وشرٌكه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  1

 24412برلم       21211212

    21211212وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ : شركه مصطفى فراج ٌونس االزمازى  -  2

 24412برلم   

تعدل الى شركه مصطفى فراج ٌونس االزمازى وشركاه  شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :  -  3

 24412برلم       21211212

شركة تضامن  ملخص ومشهر عنه شركة تضامن ، تارٌخ :   تعدل الى شركه مصطفى فراج ٌونس االزمازى وشرٌكه -  4

 24412برلم       21211212

 ــــــــــــــــــــــ    

 األحكام     

 ــــــــــــــــــــــ    

 

 

 


